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 ل انرابغ ِمْه "سهسهة انٍذِ َانىُر"اانسؤ 778 انمصذر: شرٔط رقم

 ِب سأ٠ىُ فٟ ٘زٖ اٌمٛاػذ: ِٓ ٌُ ٠ىفش اٌىبفش فٙٛ وبفش، ِٚٓ ٌُ ٠جذع اٌّجزذع فٙٛ ِجزذع، ِٚٓ :انسبئم

 ٌُ ٠ىٓ ِؼٕب فٙٛ ػذٔب

ذ٘ب؟!ِٚٓ أ٠ٓ عب انشٕخ األنببوٓ:  ءد ٘زٖ اٌمٛاػذ ؟،ِٚٓ لؼَّ

 -سحّٗ هللا-٘زا ٠ُزّوشٟٔ ثُٕىزخ رُْشٜٚ فٟ ثالدٔب األط١ٍخ "أٌجب١ٔب" حىب٘ب فٟ ثؼغ اٌّغبٌظ ٚاٌذٞ

؟ ػٕذٔب اٌمظخ رمٛي: ثأْ سعالً ػبٌّبً صاس طذ٠مبً ٌٗ فٟ ث١زٗ، صُ ٌّب خشط ِٓ ػٕذٖ َوفَّشُٖ ل١ً  َُ ٌِ :ٌٗ

لُِّشْٚ اٌؼٍّبء فٟ  ّٛ ُْ ٠َُؼظِّّْٛ ٠ٚحزشِْٛ أٚ ٠ُ ػبدح فٟ ثالدٔب ٟٚ٘ ػبدح أظُٓ ِؼطشدح فٟ ثالد اٌؼبٌِ

 ِٕٙب: ،١ٌذ اٌزٟ رخزٍف فٟ اخزالف اٌجالدثؼغ األػشاف ٚاٌزّمب

ًٌ ِضالً دخً اٌغشفخ ٚٔضي ػ١ٍٗ ًْ ثح١ش أْ سع ْْ ٠ُذاس إٌِّؼ ُْ ال ٠زىٍّف ، فٙٛ ح١ٓ ٠َْخُشْط ٠ٕجغٟ أ اٌؼبٌِ

ب صاس طذ٠مٗ ٚخشط  َّّ ٌَ ُْ أْ ٠ٍَِْف ٠ٚذٚس وأٔٗ داخً ٚأّب ٠غؼً إٌؼً ١ِٙأ ٌذن لذ١ِٗ ف١ٗ، فٙزا اٌؼبٌِ

 ًْ ّْ ٘زا َوفَشْ وّب ّ٘ب، ٠ؼٕٟ ِب احزشَ اٌش١خ، رشوّٙب وّب ّ٘ب ٚعذ إٌَِّؼ ُْ : أ ، ٌّبرا؟ ، فمبي اٌشعً اٌؼبٌِ

 ُْ ْٓ الألٔٗ ٌُ ٠حزشَ اٌؼبٌِ َِ ٚ ،  ُْ ْٓ عبء ، ٚاٌزٞ ال ٠حزشَ اٌؼ٠حزشَ اٌؼبٌُ ال ٠حزشَ اٌِؼٍِ َِ ُْ ال ٠حزشَ  ٍِ

 ُْ ٍْغٍَٙب إٌٝ ِعْجش٠ً -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ -ٚاٌزٞ عبء ثبٌؼٍُ ٘ٛ ِحّذ  ،ثبٌِؼٍ ، إٌٝ سة ٚ٘ىزا ع

َٛ اٌؼب١ٌّٓ  وبفش . ، فئراً ٘

 ٘زا عؤآي أٚ ٘زٖ اٌمبػذح روشرٕٟ ثٙزٖ اإلؽاللخ 

 ّْ ًَّ إٌَّبط ِؼٗ فٟ اٌزَّ  ١ٌظ ششؽبً أثذاً أ ْْ ٠ىْٛ ّو خ، أ ْٓ َوفََّش شخظبً ٚألبَ ػ١ٍٗ اٌُحغَّ ْىف١ش ألٔٗ لذ َِ

الً  ِّٚ ُْ ٠ىْٛ ٘ٛ ِزأ ْٓ ا٢ِخْش أٔٗ ال ٠غٛص اٌزَّْىفٟ، وزٌه اٌزَّْفغ١ك ٚاٌزَّْجذ٠غ ، ٠ٚشٜ اٌؼبٌِ ْٓ فِزَ ِِ ، فٙزٖ اٌحم١مخ 

ع ثؼغ اٌشجبة فٟ إدِّػب ْٓ رغشُّ ِِ ًْ اٌؼظش اٌحبػش، ٚ ٍُْغ ٍُْ عٛاٌء ِمظٛد أْ ٘زا اٌزَّغ أٚ  ء اٌِؼ

شاً ٘زااإلٌضاَ ٘ٛ اٌالِصَ اثذاً  ِْ ُْ أ ، وّب ٚاعجبً، ٠ٚشاٖ ا٢َخْش ١ٌظ وزٌه، ٘زا ثبٌة ٚاعْغ لذ ٠شٜ ػبٌِ

ْٓ ثؼذ إال ألٔٗ ثؼغ اإلعزٙبد ال ٠ُ  ِِ ْٓ لجً ٚ ِِ ِٗ اخزٍف اٌؼٍّبء  ، اٌزٞ ٍْضَ ا٢خش٠ٓ ثأْ ٠أخزٚا ثشأ٠

مٍَِّْذ اٌزٞ ال ػٍُ ٠ُِٛعْت األخزْ  ُّ َٛ اٌ ٓ وبْ ػبٌّبً فٙٛ ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠ُمٍِّذْ  ػٕذٖ، ثشأٞ ا٢َخْش إّّٔب ٘ َِ ب  ِّ ، أ
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َك أٚ ثَذَّعْ وبٌ ، اٌظب٘ش أْ ٘زٖ  ،زٞ َوفََّش أٚ فغَّ ُْ ْْ ٠ُزبثَِغ رٌه اٌَؼبٌِ ُٗ أثذاً أ ُِ ٍْض ِٗ فال ٠َ ٚال ٠َشٜ ِضً سأ٠

ْٓ ثالدوُ إٌٝ ثالٍد أخشٜ.اٌّظ١جخ وأٔٙب إْ شبء هللا ِب أزششد  ِِ  ثؼذ 

 

  (8ٖٕ/  6ٕ) -مجمُع فتبَِ َرسبئم انؼثٕمٕه  فَٓقبل انؼالمة ابه انؼثٕمٕه 

  ٠مغ ف١ٙب ؽٍجخ اٌؼٍُ إال ِٓ سحُ هللا. ٟٚ٘ٛ ٠زوش األخطبء اٌز 

 :انكبرِٕٚٙب:  قبل انشٕخ:

اٌحك،  فمبي: "اٌىجش ثطشثأعّغ اٌزفغ١ش ٚأث١ٕٗ ٚأٚػحٗ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -ٚلذ فغشٖ إٌجٟ 

 .ٚغّؾ إٌبط "

 " ٘ٛ: سد اٌحك.َبطر انذق: "قُنً

 " ٠ؼٕٟ: احزمبسُ٘.َغمط انىبس: "َقُنً

ِٚٓ اٌىجش٠بء سدن ػٍٝ ِؼٍّه، ٚاٌزطبٚي ػ١ٍٗ، ٚعٛء األدة ِؼٗ، ٚأ٠ًؼب اعزٕىبفه ػّٓ ٠ف١ذن ِّٓ 

 ٗ فٟ اٌؼٍُ اعزٕىف ٌُٚ٘ٛ دٚٔه وجش٠بء، ٚ٘زا ٠مغ ٌجؼغ اٌطٍجخ إرا أخجشٖ أحذ ثشٟء ٚ٘ٛ دٚٔ

 .-ٔغأي هللا اٌؼبف١خ -٠مجً، ٚرمظ١شن ػٓ اٌؼًّ ثبٌؼٍُ ػٕٛاْ حشِبْ

 ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌمبئً:

 اٌؼٍُ حشة ٌٍفزٝ اٌّزؼبٌٟ وبٌغ١ً حشة ٌٍّىبْ اٌؼبٌٟ

ِٚؼٕٝ اٌج١ذ: إْ اٌفزٝ اٌّزؼبٌٟ ال ٠ّىٓ أْ ٠ذسن اٌؼٍُ؛ ألْ اٌؼٍُ حشة ٌٗ وبٌغ١ً حشة ٌٍّىبْ 

 اٌّىبْ اٌؼبٌٟ ٠ٕفغ ػٕٗ اٌغ١ً ١ّ٠ًٕب ٚشّبالً، ٚال ٠غزمش ػ١ٍٗ، وزٌه اٌؼٍُ ال اٌؼبٌٟ؛ ألْ

 ٠غزمش ِغ اٌىجش ٚاٌؼٍٛ، ٚسثّب ٠غٍت اٌؼٍُ ثغجت رٌه.

 ِٕٚٙب: اٌزؼظت ٌٍّزا٘ت ٚا٢ساء:

ف١غت ػٍٝ ؽبٌت اٌؼٍُ أْ ٠زخٍٝ ػٓ اٌطبئف١خ ٚاٌحضث١خ ثح١ش ٠ؼمذ اٌٛالء ٚاٌجشاء ػٍٝ ؽبئفخ ِؼ١ٕخ، 

حضة  حضة ِؼ١ٓ، فٙزا الشه خالف ِٕٙظ اٌغٍف، فبٌغٍف اٌظبٌح ١ٌغٛا أحضاثًب، ثً ُ٘أٚ ػٍٝ 

فال حضث١خ، ٚال رؼذد، ٚال  .ٱجح  مج حجٱيف :ٚاحذ، ٠ٕؼْٛٚ رحذ لٛي هللا ػض ٚعً ىف

ِٛاالح، ٚال ِؼبداح إال ػٍٝ حغت ِب عبء فٟ اٌىزبة ٚاٌغٕخ، فّٓ إٌبط ِضالً ِٓ ٠زحضة إٌٝ ؽبئفخ 
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ألدٌخ اٌزٟ لذ رىْٛ د١ٌالً ػ١ٍٗ، ٠ٚحبِٟ دٚٔٙب، ٠ٚؼًٍ ِٓ ِؼ١ٕخ، صُ ٠مشس ًِٕٙغب ٠ٚغزذي ػ١ٍٗ ثب

عٛاٖ، حزٝ ٚإْ وبٔٛا ألشة إٌٝ اٌحك ِٕٙب، ٠ٚأخز ِجذأ: ِٓ ١ٌظ ِؼٟ. فٙٛ ػٍٟ، ٚ٘زا ِجذأ خج١ش؛ 

أْ ٠ىْٛ ٌه أٚ ػ١ٍه، ٚإرا وبْ ػ١ٍه ثبٌحك، ف١ٍىٓ ػ١ٍه ٚ٘ٛ فٟ اٌحم١مخ ِؼه؛  ألْ ٕ٘بن ٚعطًب ث١ٓ

ب"لبي -ػ١ٍٗ ٚعٍُ طٍٝ هللا  -ألْ إٌجٟ  ًِ ب أٚ ِظٍٛ ًّ  .: "أظش أخبن ظبٌ

ٚٔظش اٌظبٌُ أْ رّٕؼٗ ِٓ اٌظٍُ، فال حضث١خ فٟ اإلعالَ، ٌٚٙزا ٌّب ظٙشد األحضاة فٟ اٌّغ١ٍّٓ، 

ٚرٕٛػذ اٌطشق، ٚرفشلذ األِخ، ٚطبس ثؼؼُٙ ٠ؼًٍ ثؼًؼب، ٠ٚىً ٌحُ أخ١ٗ ١ِزًب، ٌحمُٙ اٌفشً وّب 

ىف .مم خم حم جم يل يفلبي هللا رؼبٌٝ: 

ٌزٌه ٔغذ ثؼغ ؽالة اٌؼٍُ ٠ىْٛ ػٕذ ش١خ ِٓ اٌّشب٠خ، ٠ٕزظش ٌٙزا اٌش١خ ثبٌحك ٚاٌجبؽً ٠ٚؼبدٞ 

٠ٚجذػٗ، ٠ٚشٜ أْ ش١خٗ ٘ٛ اٌؼبٌُ اٌّظٍح، ِٚٓ عٛاٖ إِب عبً٘ أٚ ِفغذ، ٚ٘زا ِٓ عٛاٖ، ٠ٚؼٍٍٗ 

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -غٍؾ وج١ش، ثً ٠غت أخز لٛي ِٓ ٚافك لٌٛٗ اٌىزبة ٚاٌغٕخ، ٚلٛي أطحبة سعٛي هللا 

 ". -ٚعٍُ 

 

 (ٕٔٓ/  6ٕ)شرح سىه أبٓ داَد   ٓفػبذ انمذسه انؼببد َقبل انؼالمة 

: ٌٛ لبي أحذ اٌّشب٠خ ػٓ أحذ ِٓ إٌبط: ٘زا ِجزذع، ً٘ ٠ٍضَ اٌطبٌت أْ ٠أخز ثٙزا اٌزجذ٠غ؟ أَ انسؤال

 ال ثذ ِٓ ِؼشفخ ٚعٗ اٌزجذ٠غ؛ ألٔٗ لذ ٠طٍك ٘زا اٌزجذ٠غ ػٍٝ ِٓ وبْ ػٍٝ عٕخ؟ 

ِب وً ٠مجً والِٗ فٟ ٘زا، إرا عبء ػٓ ِضً اٌش١خ اثٓ ثبص أٚ ِضً اٌش١خ اثٓ ػض١ّ١ٓ ف١ّىٓ  انجُاة:

 "ْ ٠ؼٛي ػٍٝ والِٗ، أِب ِٓ ٘ت ٚدة، فال ٠أخز ِٕٗ ِضً ٘زا اٌىالَأ

 

 

 سئم انؼالمة صبنخ به فُزان انفُزان انسؤال انتبنٓ:

 :انسؤال

 ً٘ ٠غٛص إٌمبء اٌغالَ ػٍٝ أرجبع اٌّجزذع إْ وبٔٛا ٠زؼظجْٛ ٌٗ، ًٚ٘ ٠غٛص ٘غشُ٘؟ 

 :انجُاة

إٌّزغج١ٓ ٌطٍت اٌؼٍُ وً ِٓ خبٌفُٙ ثشٟء أٚي شٟء ال ثّذ أْ ٔحذد اٌجذػخ ِب ٟ٘ ألْ وض١ش ِٓ  -

لبٌٛا: أٔذ ِجزذع، ألُٔٙ ِب ٠ؼشفْٛ ِب ٟ٘ اٌجذػخ، الصَ ٔحذد اٌجذػخ، ألْ وض١ش ِٓ إٌّزغج١ٓ ٌطٍت 
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اٌؼٍُ ا٢ْ ٠طٍمْٛ اٌجذع ػٍٝ أش١بء ١ٌغذ ثذع، ٚوً ِٓ خبٌفُٙ فٟ شٟء لبٌٛا: أٔذ )ِجزذع( ٘زا ِب 

 ٠ظٍح ِٚب ٠غٛص.

ِشَٔب -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ٟء فٟ اٌذ٠ٓ ٌُ ٠ىٓ ِٕٗ وّب لبي اٌجذػخ: ٟ٘ إحذاس ش ِْ ْٓ أَْحَذَس فٟ أَ ِ" :

 ." َٛ َسدٌّ ُشٔب فَُٙ ِْ ِٗ أ ًَ َػّالً ١ٌََْظ َػ١ٍْ ِّ ٓ ػ َِ " " َٛ َسدٌّ ُْٕٗ فَُٙ ِِ ب ١ٌََْظ  َِ  ٘زا 

طٍٝ هللا  -  : ٟ٘ أْ ٠ُحذس فٟ اٌذ٠ٓ ػجبدح ال د١ًٌ ػ١ٍٙب ِٓ وزبة هللا ٚال ِٓ عٕخ سعٛي هللافبنبذػة

 ٘زٖ ٟ٘ اٌجذػخ فّٓ وبْ وزٌه فٙٛ )ِجزذع(. - ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ٚ)اٌّجزذع( رغت ِٕبطحزٗ، ٚدػٛرٗ إٌٝ هللا، رخ٠ٛفٗ ثبهلل، ٚإرا وبْ ػ١ٍٗ اٌزجبط أٚ اشزجبٖ ٠ج١ّٓ ٌٗ  -

ب( اٌحك، إرا وبْ ِب ظٙش ٌٗ شٟء ٠ج١ّٓ ٌٗ اٌحك ٚرمبَ ػ١ٍٗ األدٌخ فئْ أطّش ثؼذ رٌه فئٔٗ ٠ىْٛ )ِجزذػً 

٠غت ٘غشٖ، ٚاٌزحز٠ش ِٕٗ، ٚاالثزؼبد ػٕٗ، ٚوً ِٓ ٚافمٗ ػٍٝ ثذػزٗ ٚطبس ربثًؼب ٌٗ ٌُٚ ٠ٕزظح ٌُٚ 

٠زشوٗ فئٔٗ ٠ٙغش ِضٍٗ، ألْ ِٓ ٚافك اٌّجزذع ٚسػٟ ثجذػزٗ فٙٛ ِجزذع ِضٍٗ ف١ٙغش وّب ٠ُٙغش 

 اٌّجزذع.. ٔؼُ"ا٘ـ.

 

ػهّ شرح انسىة  ػُن انببرْ ٓفسئم انؼالمة انُانذ ربٕغ به ٌبدْ انمذخهٓ ـ دفظً هللا ـ : َ

 89ٔ/ ٕ نهبربٍبرْ

 

ٛ ، فّب ٘ع فٙٛ ِجزذع" غش٠ت ػٓ ِٕٙظ اٌغٍف"ِٓ ٌُ ٠جذع ِجزذػب، أٚ اٌّجزذ : لبػذحثؼؼُٙ ٠مٛي

 رؼ١ٍك فؼ١ٍزىُ ػٍٝ ٘زا اٌىالَ؟

 : فأجبة

 لذ ال٠ىْٛ ٠ؼشف ٘زااإلؽالق ػٍٝ ِٓ ٌُ ٠جذِّع اٌّجزذع فٙٛ ِجزذع فٙزا ١ٌظ ثظح١ح، ألْ ٘زا 

 جذِّػٗ؟، فٍّبرا رُ ثجذػزٗ، فال ٠جّذػٗ رٛسػب

فٙزا ِجزذع، فٙزا ٘ٛ اٌفظً فٟ ٘زٖ اٌمؼ١خ، ٠َؼشف أْ  ،َُٔانًٕ، َٔذبً، أِب إْ وبْ ٠ؼشف اٌّجزذع

 ٠ٚحبسة أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ ٘زا ِجزذع .. الشه. َٔىبصري٘زا ِجزذع 

، اٌزٞ رذُسعٗ ٚرؼشف أٔٗ ٠ٛاٌٟ ٌمبػذح، فال رطٍك ػ١ٍٗ ٘زٖ اأِب إٔغبْ ِب ػشف أٔٗ ِجزذع فال رُجذػٗ

 ا٘ـ ...، ٘زا ِجزذع ػبّي.عً ٘زا اٌجبؽًاٌّجزذع ٠ٕٚبفغ ػٕٗ ٠ٚحبسة أً٘ اٌغٕخ ِٓ أعٍٗ ٚأل
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 فّ سؤال ػهّ مُقغ انشٕخ: قبل انؼالمة صبنخ انسذٕمٓ

رٛافشد "٘زٖ اٌمبػذح ثٙزا اإلؽالق لبػذح فبعذح ١ٌغذ ثظح١حخ ،ٚإّٔب الثذ ٌٙب ِٓ ػذح ل١ٛد فئْ 

 "ِٓ ٌُ ٠جذِّع اٌّجزذع فٙٛ ِجزذع" رٍه اٌم١ٛد فؼٕذ٘ب ٔمٛي

 انقٕذ األَل:

أْ ٠ىْٛ ٘زا األُِش اٌزٜ ثُذع ثٗ ٘زا اٌشخض أِشاً ثذػ١بً ثبٌفؼً ٌُ ٠شد فٝ وزبة هللا ٚال فٝ عٕخ 

سعٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثً ٘ٛ أِش ِخزشع فٝ اٌذ٠ٓ وجذع اٌزظٛف ٚثذع اٌزحش٠ف ٚاٌزؼط١ً 

ٚػبثؾ  ٚاٌغ١ّٙخ ٚاٌّؼزضٌخ ٚاألشؼش٠خ ٚاٌّبرش٠ذ٠خ ِٚب إٌٝ رٌه ِٓ اٌجذع اٌزٝ أُحذصذ فٝ اٌذ٠ٓ،

 ُٟ اٌششػ١خ ٠ُمظذ ثبٌغٍٛن ػ١ٍٙب اٌّجبٌغخ  ٟ"ؽش٠مخ فٝ اٌذ٠ٓ ِخزشػخ رؼب٘ اٌجذػخ ِب روشٖ اٌشبؽج

. فال ٔطجك ٘زا حزٝ ٔؼٍُ أْ فٝ اٌذ٠ٓ" ُٟ  ٘زا اٌشخض أرٝ ثأِش ثذػ

 انقٕذ انثبوّ:

ْ رٕطجك ٘زٖ اٌجذػخ ػٍٝ ٘زا اٌشخض اٌزٜ ٚطف ثأٔٗ ِجزذع،٠ؼٕٝ أْ ٠ىْٛ ِؼشٚفبً ثّمبسفخ أ

 ٘زٖ اٌجذػخ.

 انقٕذ انثبنث:

 أْ ال ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ ػزس،وغًٙ،أٚ إوشاٖ أٚ ٔحٛ رٌه.

 انقٕذ انرابغ:

األخطبء ا١ٌغ١شح فال ٠ُجذع ثئؽالق ٚإّٔب ٠ىْٛ  ِٓ أِب ِٓ ٚلغ فٝ شٟء أْ رىْٛ اٌجذػخ د٠ذٔبً ٌٗ،

ػٍّٗ ٘زا ثذػخ ٚٔحٓ ِب ػشفٕب أحذا ثذع ثؼغ اٌؼٍّبء اٌز٠ٓ طذسد ُِٕٙ ثؼغ اٌّخبٌفبد ِضً 

ثً ٌٛ ؽجمٕب ٘زٖ اٌمبػذح  ،ثئؽالق ٚػٕذُ٘ ؽٛاَ فٝ ٘زا اٌجبةإٌٛٚٞ ٚاثٓ حغش ِب ػشفٕب ِٓ ٠جذػُٙ 

، أْ لٍُذ الثذ ِٓ ٘زٖ اٌؼٛاثؾوّب ٌٚىٓ  ١شٖ سحُّٙ هللا،ِب عٍُ حزٝ ثؼغ اٌزبثؼ١ٓ ِضً لزبدح ٚغ

٠ىْٛ ٚطً اٌحذ اٌزٜ ٠جذع ف١ٗ ،وأْ ٠ىْٛ داػ١خ إٌٝ رٍه اٌجذػخ ٚأْ ٠ىْٛ ِٕٙغٗ ِٕٙظ اٌّجزذػخ،أِب 

ِٓ ٚلغ فٝ صٌخ أخطبء أٚ غ١ش رٌه ٠مبي أْ ٘زا اٌؼًّ ثذػخ ٌىٓ ال ٠ٛطُ اٌشخض ثشىً ػبَ ثأٔٗ 

 ِجزذع.

 انقٕذ انخبمس:
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جذع رٕطجك ػ١ٍٗ اٌم١ٛد ٠ىْٛ ِٓ رُ  أْ ُّ طجك ػ١ٍٗ ٘زٖ اٌمبػذح ٠ؼشف أْ ٘زا اٌؼًّ ثذػخ ٚأْ رٌه اٌ

 اٌغبثمخ.

ثشخض رّزحٕٗ ثظبحت ثذػخ ٚ٘ٛ ال ٠ؼشفٗ، أٚ ال ٠ؼشف أْ ٘زا األِش ثذػخ ٚرمٛي  ٟأِب أْ رأر

ُٟ ػٕذن، مٛالرٗ، ٚسثّب ٚإْ وبْ ال ٠ؼشفٗ ٚال ٠ؼشف ِ ِب ِٛلفه ِٓ فالْ،فئْ ثذػٗ ٚٚافمه فٙٛ عٕ

وبْ عب٘الً ثزٌه فأٔذ رٛلؼٗ ف١ٙب فؼٕذ٘ب ال رجذػٗ،ال رّزحٓ إٌبط ثبألشخبص فئْ ثؼغ إٌبط ال 

 ٠ؼشفْٛ ثؼغ األشخبص.

فٍٛ أْ شخظبً ال ٠ؼشف ِضالً ػم١ذح اٌغ١ّٙخ أٚ اٌّؼزضٌخ أٚ ال٠ؼشف اٌشدٚد ػ١ٍُٙ،ٌىٕٗ شخض 

 ء؟فًٙ ٠غٛص أْ رّزحٕٗ ثٙؤال ػٍٝ فطشرٗ، أٚ أعٍُ ٌزٖٛ

ٚ٘زا ال ٠ذسٜ ثً إٔه سثّب رشٛػ ػ١ٍٗ أح١بٔب ٠غت  ... ال ٠ىٍف هللا ٔفغبً إال ٚعؼٙب اٌغٛاة ال،

 اٌزأط١ً ٚػذَ اٌزؼشع ألً٘ اٌجذع ٌئال رشٛػ ػٍٝ األخش٠ٓ.

ِٓ  شُ٘ فؼٍُّٙ اٌذ٠ٓ اٌظح١ح اٌّغزّذِىبْ ال سٚاط ف١ٗ ٌزٍه اٌجذػخ ٚإٌبط ػٍٝ فط ٟػٕذِب رىْٛ ف

خٍُٙ فٝ رٍه اٌّزب٘بد فئٔه ثٙزا لذ رؼشُ٘ ٚرٛلؼُٙ فٝ ح١شح فئرا رّىٕٛا اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚال رذ

 ٚػشفٛا ِٕٙظ اٌغٍف فؼٕذ٘ب ث١ٓ ٌُٙ أٌٚئه اٌّجزذػخ.

 انقٕذ انسبدس:

 أال ٠زشرت ػٍٝ رٌه فزٕخ ٚخطش ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ فئْ رأخ١ش ثؼغ األِٛس لذ ٠غٛص ٌّظٍحخ ِؼ١ٕخ

 رُشاػٝ ف١ٙب اٌّظبٌح ٚاٌّفبعذ.

 ال٠فُٙ ػٕٝ خطبء ػٍٝ ِغأٌخ.ٚأُٔجٗ حزٝ 

،٘زا ِٕٙظ أْ أسدد أْ رشد ػٍٝ ِجزذع الثذ ِٓ اٌّٛاصٔبد رٛاصْ ث١ٓ حغٕبرٗ ٚع١أرٗ ٟأٔب ال أػٕ

ٌىٓ الٛي إرا وبْ ٠زشرت إصاٌخ إٌّىش ثّٕىش أوجش فئٔٗ  فبعذ ٌُ ٠مً ثٗ أحذ إال اٌحضث١ْٛ اٌؼبٌْٛ،

 ٠ُغزٙذ ثئصٌزٗ ثطشق أُخشٜ.

ُٟ طٍٝ هللا  ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌُ ٠غ١ش ١٘ئخ اٌىؼجخ ِغ أٔٙب ث١ُٕذ ػٍٝ غ١ش لٛاػذ إثشا١ُ٘ ثً لبي ٌزٌه إٌج

"ٌٛال أْ لِٛه حذصبء ػٙذ ثىفش ٌٙذِذ  طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ألَ اٌّؤ١ِٕٓ ػبئشخ سػٝ هللا ػٕٙب إٌجٟ

 اٌىؼجخ ٌٚج١ٕزُٙب ػٍٝ لٛاػذ إثشا١ُ٘"
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ا رٛافشد ٘زٖ اٌؼٛاثؾ ٚسأ٠ٕبٖ ٠زٚة ِغ فئر فال رّزحٓ إٌبط ثّضً ٘زٖ اٌمبػذح ثغ١ش ٘زٖ اٌؼٛاثؾ،

 .ػٕذ رٌه ٠ُجذع ٚال وشاِخ أً٘ اٌجذع ٠ٚذافغ ػُٕٙ ثؼذ ػٍّٗ ثخطٛسرٙب ٚثحىّٙب اٌششػٟ،

 

 :سببغ قٕذان

٠ٚظش ػٍٝ ِّالئخ أً٘  ٚ٘ٛ أْ رىْٛ لذ ثزٌذ ٌٗ إٌظح ٚاٌزٛع١ٗ حزٝ ال ٠جمٝ ٌٍٕظح ِغبي

اٌجذع ِٚظبٔؼزُٙ ٚاٌذفبع ػُٕٙ ثؼذ ػٍّٗ ٚإلبِخ اٌحغخ ػ١ٍٗ ِٚٛاطٍخ ٔظحٗ فئرا أطش ثؼذ ٘زا وٍٗ 

 فٕمٛي إٔٗ ِجزذع ألٔٗ ٌُ ٠جذع أطحبة اٌجذػخ.

 :انقٕذ انثبمه

اإلخالص أْ ٠ىْٛ لظذن ػٕذِب رجذع أحذا ١ٌظ اٌزش٠ٛٗ ١ٌٚظ اٌزش١ٙش ١ٌٚظ اإلػشاس ثبٌٕبط 

ٌٚزٌه  رجزغٝ ثزٌه ٚعٗ هللا، ٠ىْٛ لظذن اٌزحز٠ش ِٓ ٘زا اٌّجزذع ٌئال ٠زؼشس إٌبط ِٓ ششٖ،ٚإّٔب 

 فئْ اٌزحز٠ش ِٓ اٌّجزذػخ ٘ٛ أحذ األِٛس اٌغزخ اٌّغزضٕبٖ ِٓ اٌغ١جخ.


